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1 – Introdução 

O presente relatório visa sumariar as iniciativas levadas a cabo pelo Conselho de Gestão da Faculdade 

de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), nomeadamente nos setores académicos, 

investigação científica, recursos humanos, financeiros, biblioteca, relações externas e serviços 

técnicos e informáticos, bem como as atividades realizadas pelas Clínicas Universitárias durante o 

período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020. 

 

2 – Caraterização da Faculdade de Medicina Dentária 

A Faculdade de Medicina Dentária, pessoa coletiva de direito público, é uma unidade orgânica da 

Universidade de Lisboa, detendo autonomia cultural, científica e pedagógica, bem como autonomia 

administrativa e financeira. 

A Faculdade teve origem na Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, criada a 6 de junho de 

1975. Esta foi a primeira instituição de ensino médico-dentário de nível universitário fundada em 

Portugal, tendo sido integrada na Universidade de Lisboa por deliberação do Senado Universitário 

de 1 de fevereiro de 1991. 

A Faculdade valoriza o desenvolvimento do ensino e da investigação de excelência e a aprendizagem 

ao longo da vida, designadamente através de cursos de aperfeiçoamento, de especialização e de 

outras formações pós-graduadas, a par das formações de base conferentes de grau.  A sua oferta 

formativa em 2020 consistiu em dois cursos de licenciatura, Higiene Oral e Prótese Dentária, um 

curso de mestrado integrado em Medicina Dentária, um novo curso de Mestrado em Higiene Oral e 

dois cursos de doutoramento, Medicina Dentária e Ciências e Tecnologias da Saúde Oral. Como cursos 

de pós-graduação, não conferentes de grau, ministrou 7 cursos de especialização com a duração de 

três anos e 180 ECTS em: Periodontologia, Ortodontia, Prostodontia, Implantologia, Endodontia, 

Cirurgia Oral e Odontopediatria. Organizou ainda cursos com a duração de um ano como é o caso do 

Curso Pós-Graduado em Clínica Integrada, do Curso Pós-Graduado de Higiene Oral para Pessoas com 

Necessidades Especiais, dos Cursos Pós-Graduados em Desenvolvimento Pedagógico – Apoio ao 

Ensino e o Curso b-learning de Endodontia, assim como cursos de aperfeiçoamento de curta duração. 

A Faculdade localiza-se no campus da Cidade Universitária e está instalada em dois edifícios 

relativamente recentes. O edifício principal tem salas de aulas, duas clínicas universitárias, uma 

clínica para pacientes com necessidades especiais, o bloco operatório, o laboratório de ensino pré-
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clínico, os laboratórios de ensino da prótese dentária, laboratórios de investigação, serviços técnicos, 

armazém, bar, refeitório, etc. O edifício da “torre” tem salas de aulas, laboratórios de ensino, a 

biblioteca, a reprografia, a sala dos Conselhos, gabinetes de docentes e gabinetes administrativos. A 

Faculdade tem ainda um grande auditório com a lotação de 600 lugares. 

 

2.1 Órgãos de Gestão da Faculdade 

Os responsáveis pelos órgãos de governo da FMDUL em 2020 foram:  

Conselho de Escola: Professor Doutor João Manuel Aquino Marques (Presidente) 

Diretor: Professor Doutor Luís Pires Lopes  

Vice-Diretor: Professor Doutor Jaime Portugal 

Diretora Executiva: Mestre Cristina Fernandes 

Conselho Científico:  

Professor Doutor João Caramês (Presidente) 

Professor Doutor Duarte Marques (Vice-Presidente) 

Conselho Pedagógico: 

Professor Doutor Jaime Portugal (Presidente) 

Professora Doutora Maria Cristina Bettencourt Neves (Vice-Presidente) 

Conselho de Gestão: 

Professor Doutor Luís Pires Lopes (Presidente) 

Professor Doutor Jaime Portugal (Vogal)  

Mestre Cristina Fernandes (Vogal) 

 

2.2 Situação Pandémica COVID-19  

Ao longo de 2020 o mundo encontrou-se perante uma crise pandémica sem precedentes, a qual 

tem provocado perdas significativas na economia e nas finanças públicas do país, no geral, e na 

Faculdade de Medicina Dentária (FMD) em particular.  
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Num curto espaço de tempo todo um paradigma se alterou, desde as metodologias de ensino e de 

trabalho que tiveram que ser alteradas até à implementação de novas normas de biossegurança 

nas Clínicas Universitárias da FMD. 

Em Portugal, o estado de emergência entrou em vigor a 19 de março e prolongou-se até 2 de maio, 

na sequência de duas renovações. As medidas adotadas ao abrigo do estado de emergência 

impuseram o dever de recolhimento domiciliário, o encerramento das escolas, a obrigatoriedade de 

teletrabalho para todas as funções que o permitissem, o encerramento da restauração e do comércio 

a retalho, com exceção das lojas de bens de primeira necessidade, o encerramento de auditórios e 

bibliotecas e a suspensão do funcionamento de diversas atividades, como a prática clínica dentária, 

entre outras atividades.  

As medidas adotadas pela Direção da Faculdade foram as seguintes: 

I. Em 5 de março foi publicado pelo Diretor o Despacho D-6/2020, em resposta à situação de 

exceção, resultado do perigo de propagação da infeção pelo COVID 19, e na sequência da 

necessidade de a Faculdade ter, de acordo com o Despacho n.° 2836-A/2020, um plano de 

contingência; 

II. Em 10 de março foi publicado pelo Diretor o Despacho D-7/2020, onde determinou o 

cancelamento de toda a atividade letiva e a suspensão do atendimento presencial dos serviços 

administrativos; 

III. Em 16 de março foi publicado pelo Diretor o Despacho D-9/2020, onde determinou a 

passagem a regime de teletrabalho de todos os docentes e funcionários técnicos e 

administrativos, com exceção dos que por motivos imperiosos tinham de se deslocar à 

Faculdade; 

IV. Em 22 de abril foi publicado pelo Diretor o Despacho D-13/2020, onde determinou as condições 

para a retoma da atividade após o período de confinamento com efeitos a partir do dia 4 de maio, 

destacando para este caso em concreto, a continuação do regime de Teletrabalho apenas para 

os trabalhadores com mais de 60 anos ou que sejam portadores de doenças crónicas que os 

tornavam pertencentes aos grupos de risco; e a retoma da atividade letiva presencial a partir do 

dia 11 de maio, para as situações consideradas não era passíveis de ser substituídas por ensino 

à distância pelos docentes responsáveis pelas unidades curriculares, exceto ao nível do ensino 

clínico; 

V. Em 19 de maio foi publicado pelo Diretor o Despacho D-18/2020, onde determinou as novas 

condições para a retoma da atividade após o período de confinamento. Neste despacho, com 



  
 

 6 

efeitos a 1 de junho, foi autorizada a reabertura das clínicas universitárias dedicadas ao ensino 

pós-graduado, bem como a revogação da decisão de colocação em regime de teletrabalho para 

todos os funcionários técnicos e administrativos com mais de 60 anos ou que eram portadores 

de doenças crónicas que os tornem pertencentes aos grupos de risco; O regime de teletrabalho 

passou a ter carácter excecional e só foi aplicado nos casos em que comprovadamente pudesse 

ser realizado pelo trabalhador; No caso dos trabalhadores pertencentes aos grupos de risco para 

a COVID 19, os mesmos foram alvos de medidas especiais de adaptação das suas condições de 

trabalho de modo reduzir os riscos de contágio. 

 

 

3 – Descrição das Principais Atividades Desenvolvidas em 2020 

 

3.1 Área Académica 

 
Nos Serviços Académicos foi continuada a implementação de novos mecanismos e instrumentos de 

gestão, nomeadamente do sistema informático Fénix, tendo em conta as necessidades e expectativas 

dos estudantes. Deste modo, procurou-se aumentar a eficácia e eficiência do serviço prestado, dando 

assim cumprimento a um dos objetivos estratégicos da Faculdade para 2020: a modernização da sua 

gestão. Neste ano foi iniciado a requisição de documentos online, nomeadamente a declaração de 

inscrição, o que levou ao aumento da eficácia dos serviços na resposta às solicitações dos estudantes.  

Durante o ano de 2020, devido à pandemia COVID-19, as tarefas foram desenvolvidas em 

teletrabalho, dando destaque à mudança para a via digital em detrimento aos processos presenciais:   

 As inscrições dos alunos, primeiro ano, primeira vez, foram feitas exclusivamente por via 

digital.  

 Foi iniciado o processo de desmaterialização do papel, passando a ter os processos dos 

estudantes em formato digital, permitindo que exista uma poupança significativa com gastos 

de papel e uma maior eficiência na gestão dos processos. 

Para além das atividades já referidas, os serviços académicos realizaram todas as atividades no 

domínio administrativo do percurso escolar dos estudantes dos diversos ciclos de estudos e todas as 

matérias de âmbito académicos.  
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A Faculdade tem atualmente 594 estudantes inscritos em cursos conferentes de grau e 51 inscritos 

em cursos não conferentes de grau. Importa referir que estes últimos, na sua maioria, são cursos 

clínicos de especialização que habilitam os seus estudantes a obterem o título de especialista pela 

Ordem dos Médicos Dentistas. Estão estruturados de acordo com as diretivas Europeias em 

formações de 3 anos a tempo completo, obrigando a maiores rácios docente/estudante e a uma mais 

exigente qualificação do corpo docente a eles dedicados.  

 

Quadro 3.1 – Evolução do número de Alunos inscritos de 2016/17 a 2020/21 

  2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

P
Ó

S
 –

 G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
 E

 D
O

U
T

O
R

A
M

E
N

T
O

S
 

Periodontologia ( E) 4 6 6 10 4 

Prostodontia ( E ) 4 3 0 4 4 

Ortodontia ( E ) 4 4 4 4 4 

Endodontia ( E ) 7 7 7 4 4 

Implantologia ( E ) 4 4 4 4 4 

Cirurgia Oral ( E ) 4 4 4 4 4 

Odontopediatria ( E ) 2 2 2 4 4 

B-Learning Endodontia ( E ) 6 6 6 5 4 

Apoio ao Ensino ( PG ) 14 13 6 16 13 

Higiene Oral Necessidades Especial (PG) - - - 4 0 

Clínica Integrada (PG) 8 6 6 9 6 

Higiene Oral (M)     16 

Medicina Dentária ( D ) 29 26 26 27 23 

Ciências Tecnologias Saúde ( D ) 1 - - 1 4 

Subtotal 87 81 71 96 94 

M
e

st
ra

d
o

 I
n

te
g

ra
d

o
 

Medicina Dentária 

1º Ano 83 69 82 79 88 

2.º Ano 59 64 62 55 62 

3.º Ano 64 51 57 48 63 

4.º Ano 46 48 42 48 50 

5.º Ano 35 39 52 52 43 

Subtotal 287 271 295 282 306 

L
ic

e
n

ci
a

tu
ra

s 

Higiene Oral 

1º Ano 56 55 56 57 49 

2.º Ano 40 50 52 47 62 

3.º Ano 50 46 34 21 31 

Subtotal 146 151 142 125 142 
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Prótese Dentária 

1º Ano 49 47 38 46 37 

2.º Ano 37 39 35 45 34 

3.º Ano 33 42 33 25 32 

Subtotal 119 128 106 116 103 

TOTAL     639 631 639 594 645 

 
 

O número de estudantes que procede à anulação da sua matrícula tem vindo a decrescer, cenário 

alterado devido à situação pandémica causada pelo COVID-19, verificando um aumento do número 

de matrículas anuladas, verificando um aumento em mais de 56%.  

Quadro 3.2 - Matrículas anuladas 

 

 

2017/18 

 

2018/19 

 

2019/20 

 

2019/20 

 

2020/21 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária 17 13 9 9 18 

Licenciatura Higiene Oral 8 4 4 4 7 

Licenciatura Prótese Dentária 1 5 0 0 5 

  26 22 13 13 30 

 

 

 
3.1.1.  Caracterização dos alunos  
 

Em 2020 registamos 517 alunos inscritos com género feminino e 128 com género masculino, o que 

dá uma percentagem de 80% e 20%. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%
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Verifica-se a existência de 14 nacionalidades diferentes, das quais se destaca a nacionalidade 

portuguesa com 590 alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.4. Alunos que ingressaram na 1ª opção pelo contingente geral 
 
Com uma percentagem de 46% a Licenciatura em Prótese Dentária foi a escolha de 1º opção dos 

alunos que ingressaram pelo contingente geral.  
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3.1.5. Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
 
Verificamos que 35 dos alunos finalistas optaram por entregar a dissertação do Mestrado Integrado 

em Medicina Dentária na modalidade de trabalho de investigação, seguida da modalidade de trabalho 

de revisão com 9 alunos e 6 alunos não identificaram qual a modalidade escolhida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
90% dos alunos finalistas apresentaram o tema da dissertação em português e 10% dos alunos 

apresentaram em inglês.  
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3.1.6. Alunos que concluíram o curso 
 
Verificou-se que 110 alunos do 1º e 2º ciclo de estudos, concluíram o curso em 2020, destacando-se 

o Mestrado Integrado em Medicina Dentária com 45%, seguido da Licenciatura em Prótese Dentária 

com 29% e da Licenciatura em Higiene Oral com 26%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2 Recursos Humanos 

 
Pessoal Docente 

Em 2020, no sentido de reforçar o corpo docente de carreira, foi concluído o concurso para a 

admissão de um Professor Associado. Em 2020 existiam 36 professores de carreira, o que 

correspondia a 56,3% do total de ETIs (Equivalente a Tempo Integral) da instituição.   

No quadro seguinte podemos verificar a evolução recente da distribuição do pessoal docente da 

Faculdade por categoria académica, sendo em 2020 este constituído por 129 docentes que 

totalizavam 63,93 ETIs. 
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Quadro 3.3 - Distribuição do corpo docente por categoria, de 2017 a 2020 

Categoria 2017 2018 2019 2020 

    Prof. Catedrático 7 7 8 8 

    Prof. Catedrático Convidado 1 1 1 0 

    Prof. Associado c/ Agregação 3 3 2 3 

    Prof. Associado  2 2 2 2 

    Prof. Auxiliar 23 23 24 20 

    Prof. Auxiliar c/ Agregação    3 

    Prof. Auxiliar Convidado 9 10 9 11 

    Assistente Convidado 84 85 87 82 

TOTAL DOCENTES 129 131 131 129 

 

Aos professores de carreira é-lhes em média atribuído um serviço de aulas entre 9 e 12 horas 

semanais, cabendo-lhes ainda as regências das unidades curriculares, a coordenação dos diferentes 

cursos, a participação nos órgãos de gestão e a orientação dos trabalhos dos alunos de mestrado e de 

doutoramento. Os docentes convidados têm contratos a tempo parcial que não ultrapassam os 50%. 

 

Pessoal não-docente 

No sentido de colmatar as insuficiências mais sentidas em alguns serviços, foram concluídos em 2020 

os procedimentos concursais para admissão de 1 Técnico Superior para o núcleo de Comunicação e 

Imagem e 1 Especialista de Informática para o Departamento de Informática da Faculdade. 

O Pessoal Não Docente desta Faculdade apresenta-se distribuído como a seguir se transcreve: 

 

Quadro 3.4 – Evolução da distribuição do pessoal não docente por categoria, de 2016 a 2020 

Pessoal Não Docente: 2016 2017 2018 2019 2020 

     Dirigente 1 1 1 1 1 

    Técnico Superior 9 7 7 7 8 

    Informática 1 1 1 1 2 

    Técnico Diagnóstico e Terapêutica (TDT) 5 5 5 5 5 

    Enfermagem 2 2 2 2 1 

    Coordenador Técnico 2 2 2 2 2 

    Assistente Técnico 22 22 27 27 24 
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    Encarregado Operacional 1 1 1 1 1 

    Assistente Operacional 13 12 11 11 7 

Total 56 53 57 57 51 

 
 
 
Referente ao ano de 2020, devido à Pandemia COVID-19, após determinação do fecho das Faculdades 

a partir do dia 16 de março, os trabalhadores docentes e não docentes desempenharam as suas 

funções em regime de Teletrabalho até ao regresso das aulas presenciais. As aulas passaram a ser 

realizadas por via plataforma zoom, bem como as avaliações. Quanto às funções realizadas em regime 

de Teletrabalho por parte dos trabalhadores não docentes, verificou-se que o pessoal administrativo 

teve menos dificuldades de adaptação, enquanto que os trabalhadores afetos às clínicas tiveram mais 

dificuldades de adaptação às ferramentas digitais. Verificou-se, neste período, um aumento de 

formação, principalmente por parte do pessoal afeto às clínicas.  

 

3.3 Investigação Científica 

 

A FMDUL caracteriza-se pela transversalidade do ensino que realiza nos seus diversos cursos, 

conferentes e não conferentes de grau, todos na área das Ciências da Saúde Oral. Esta 

transversalidade verifica-se igualmente ao nível da investigação realizada, existindo uma grande 

partilha de recursos humanos, nomeadamente de docentes, investigadores e estudantes, assim como 

de equipamentos e de laboratórios. 

Em janeiro de 2013 a FMDUL fundou, em conjunto com o Departamento de Física e Engenharia 

Biomédica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e com a Faculdade 

de Ciências da Universidade de Coimbra, uma nova unidade de investigação, o LIBPhys (FCT, 

UID/FIS/ 04559/2013). Esta unidade veio permitir um incremento das sinergias já anteriormente 

existentes entre os membros dos diversos grupos e a obtenção de um financiamento plurianual por 

parte da Fundação de Ciência e Tecnologia. Desde a sua fundação o LIBPhys tem crescido 

significativamente, quer em termos de produção científica, quer no estabelecimento de parcerias 

internacionais de relevo. Esta colaboração tem vindo a ser um fator de dinamização no que respeita 

ao aumento da produção científica na FMDUL, com particular relevo na linha de investigação criada 
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com recurso a espectroscopia de Raman para o estudo das alterações dos tecidos dentários 

resultantes da cárie dentária, erosão dentária ou aplicação de produtos de branqueamento.  

Este incremento no dinamismo da investigação científica na FMDUL introduziu a necessidade da 

criação de uma nova estrutura que agrupasse estas atividades paralelas ao LIBPhys. Acresce o facto 

que a ampliação do ensino pós-graduado também pressiona o crescimento das iniciativas de R & D 

sendo neste contexto que surge a Unidade de Investigação em Ciências orais e Biomédicas (UICOB), 

uma nova unidade de investigação interna da FMDUL.  A UICOB está regulamentada (DR- , 2.a série 

— N.o 18 — 25 de janeiro de 2019), e encontra-se em fase de organização interna e restruturação 

orçamental, ligeiramente condicionadas pelo contexto pandémico sobrevindo. A UICOB tem por 

objetivo a agregação e dinamização de toda investigação produzida na FMDUL num contexto externo 

à especificidade do LIBPhys, com um crescimento expectável nos próximos anos. 

Desta forma, os grupos de investigação residentes na FMDUL e integrados na Unidade de 

Investigação em Ciências Orais e Biomédicas (UICOB), também têm sido bastante ativos e 

desenvolvido outro tipo de parcerias com vista à intensificação da investigação que levam a cabo. 

Neste contexto, o Grupo de Investigação em Bioquímica e Biologia Oral, melhorou nos últimos 3 anos 

a capacidade analítica da linha de investigação em cultura celular e microbiologia previamente 

instalada, o que veio permitir a criação de parcerias com outras áreas de investigação como é o caso 

da Implantologia ou da Endodontia. Este facto permitiu que se criassem parcerias de investigação 

com outras instituições universitárias, nomeadamente com a Universidade do Porto, mas sobretudo 

com a Universidade do Minho, que resultaram em várias candidaturas de financiamento à Fundação 

de Ciência e Tecnologia. 

Um dos aspetos importantes decorrentes deste aumento de candidaturas a organismos financiadores 

nacionais e europeus tem sido a capacidade de criação de bolsas de investigação, com o objetivo de 

atrair investigadores de outras áreas afins à saúde que, em dedicação exclusiva, permitam aumentar 

a massa crítica e contribuir para a consolidação de uma atividade de investigação continuada. 

Também o grupo de Investigação em Biomateriais tem vindo a estabelecer nos últimos 3 anos 

parcerias externas, como é o caso da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de 

Lisboa e da Universidade do Minho, bem como internas, através dos Laboratórios de Tecnologias 

Digitais, entretanto criados na FMDUL. 
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De facto, em 2019 foram criados dois laboratórios que permitiram a introdução da componente 

digital no processo de ensino / aprendizagem e que, simultaneamente, proporcionaram condições 

para se realizar investigação na área da produção da prótese dentária. Estes contaram com a 

colaboração da indústria, que disponibilizou os equipamentos e as máquinas com sistemas de 

produção de CAD-CAM (Computer Aided Design – Computer Aided Manufactoring). Um deles, com 

tecnologia de subtração, apoiado pela empresa Zirkonzahn (Itália), está equipada com sete 

computadores e com as respetivas licenças de software de desenho CAD, um digitalizador 3D de 

bancada, uma fresadora de 5-eixos e dois fornos de sinterização de altas temperaturas para metais e 

para cerâmicas dentárias de alta resistência. O outro, com tecnologia de adição, apoiado pela empresa 

Nextdent – 3D Systems (Holanda), está equipado com duas impressoras 3D, uma unidade de mistura 

de materiais para impressão 3D, uma unidade de pós-polimerização por luz UV e um computador 

com o respetivo software.  

Importa finalmente referir que recentemente o LIBphys integrou a fundação de um novo laboratório 

associado, o REAL que recebeu já a aprovação pela FCT no ultimo quadro de avaliação (FCT 

LA/P/0117/2020), com a classificação de 80% e um financiamento anual a acrescer ao 

financiamento das unidades integrantes de 135.000 Euros totalizando  um financiamento de 

1.700.000 Euros anuais . O REAL é um laboratório associado da FCT que integra diversas estruturas 

da Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade de Coimbra, e Universidade 

de Lisboa, resultando da associação de 3 unidades de investigação prévias,  Comprehensive Health 

Research Center (CHRC), Global Health Tropical Medicine (GHTM) and Laboratory for 

Instrumentation, Biomedical Engineering and Radiation Physics (LIBPhys). O REAL objetiva a 

realização de investigação de alto impacto numa perspectiva translacional da bancada à cabeceira do 

paciente e integra mais de 160 investigadores Doutorados agrupados em 5 linhas temáticas: 

I) Health Promotion through Life Course, Health Trajectories and Transitions, behavioral 

insight and inequalities; 

II)  New therapies, biomarkers and personalized medicine in high burden and high 

mortality diseases;  

III) Global health in One Health;  

IV) Health policies, universal coverage, patient centered and efficient healthcare; 

V) Digital health, Medtech, Health Technology Assessment and access to the market.  
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A FMDUL é a única estrutura da UL que integra o REAL. Esta associação representa uma oportunidade 

importante que se traduzirá certamente na consolidação das relações já existentes mas também num 

incremento significativo do estabelecimento de novas parcerias de investigação  para todos os grupos 

de investigação existentes na FMDUL em várias áreas de importância major na investigação em saúde 

no século XXI. 

Uma outra vertente importante de produção de conhecimento na FMDUL tem sido o Centro de 

Estudos de Medicina Dentária Baseada na Evidência (CEMDBE). Este centro tem intensificado a sua 

atividade com a produção de Revisões Sistemáticas e Normas de Orientação Clínicas publicadas em 

revistas internacionais e com um índice de citações crescente. Mais recentemente, em 2020, este 

Centro passou a integrar a Cochrane Portugal, a estrutura portuguesa da prestigiada Cochrane 

Collaboration. Desta forma a FMDUL passou a fazer parte de uma importante rede internacional de 

produção de conhecimento, com potencial para intensificar significativamente a disseminação do 

conhecimento na área da Medicina Dentária. O centro tem produzido e publicado revisões 

sistemáticas e normas de orientação clínica com grande impacto científico traduzido num número 

expressivo de citações. Importa referir que o CEMDBE é co-fundador do projeto www.covid19md.pt , 

um consorcio entre unidades de investigação de Coimbra , Lisboa e Porto responsável pela 

elaboração e publicação das Normas de orientação clínica em Medicina Dentária no contexto da 

COVID 19. A publicação teve forte impacto nacional e internacional, tendo sido publicadas uma 

versão inglesa adicional. 

Todo este dinamismo confluiu num aumento significativo dos resultados bibliométricos da 

Instituição nos últimos 3 anos, especialmente no que concerne a artigos publicados em revistas 

internacionais indexadas e com fator de impacto, os quais estão expressos na seguinte tabela: 

  

 Publicações científicas nos anos 2018, 2019 e 2020 

    

2018 

  

2019 

  

2020 
  

Artigos em revistas internacionais com revisão por pares 

  

 22 

  

34 

  

48 

  

Artigos em revistas nacionais com revisão por pares 

  

9 

  

11 

  

9 

http://www.covid19md.pt/
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Livros e capítulos de livro de edição internacional 

  

- 

  

4 

  

0 

  

Livros ou capítulos de livro de edição nacional 

  

- 

  

1 

  

3 

  

Publicações em atas de congressos internacionais 

  

20 

  

15 

  

2 

  

Publicações em atas de congressos nacionais 

  

27 

  

25 

  

22 

  

 

 

3.4 Biblioteca Prof. Doutor António Vasconcelos Tavares 

 
A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares alberga um acervo bibliográfico com 

cerca de 4000 monografias especializado nas áreas das Ciências da Saúde Oral, nomeadamente 

Medicina Dentária, Higiene Oral e Prótese Dentária.  

A Biblioteca conta com uma sala de leitura equipada com sistema moderno de rede sem fios para 

acesso à Internet e à Intranet, 30 lugares de leitura presencial, 3 terminais para pesquisa bibliográfica 

e elaboração de trabalhos académicos, um gabinete de tratamento técnico e um depósito, localizado 

na cave do edifício 1, onde se encontram armazenados cerca de 70 títulos de revistas científicas e 

técnicas. As obras monográficas, conservadas nas estantes, por assunto de acordo com a NLM 

Classification (Worldwide Source of Medical Library Classification), podem ser consultadas em livre 

acesso. Recorrendo ao catálogo informatizado é fácil localizar qualquer publicação. 

Na rede da Faculdade é possível aceder a informação científica técnica especializada e atualizada, via 

b-on – Biblioteca do Conhecimento Online e a vários Recursos Eletrónicos da Universidade de Lisboa. 

As atividades da Biblioteca, no ano de 2020, sofreram uma profunda alteração devido à pandemia da 

COVID-19. A equipa da Biblioteca, trabalhou durante vários meses em teletrabalho e esteve ligada 

via VPN à rede da instituição. Os principais objetivos destes serviços, a partir do 1º Estado de 

Emergência, foram assegurar  e apoiar os utilizadores nas suas necessidades de informação científica. 

Previligiou-se o contato por email, chamadas telefónicas e reuniões Zoom. 

Em 2020, a Biblioteca registou 1640 entradas durantes os meses de janeiro, fevereiro e março. 
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Serviços da Biblioteca 

A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares da FMDUL é constituída por um acervo 

bibliográfico de cerca de 8908 monografias, 80 títulos de publicações periódicas, acesso via internet 

aos recursos de literatura cientítica via  b-on – Biblioteca do Conhecimento Online, Web of Science e 

SCOPUS e dispõe dos seguintes serviços: 

 Seleção e aquisição de publicações em vários suportes; 

 Tratamento técnico da documentação e informação; 

 Referência e difusão de informação; 

 Atendimento e leitura presencial; 

 Gestão das publicações periódicas; 

 Empréstimo domiciliário e fornecimento de artigos científicos; 

 Empréstimo interbibliotecas; 

 Formação ao utilizador; e, 

 Reprodução e digitalização de documentos. 

 

Empréstimos de Documentos  

Na seguinte figura apresenta-se a informação relativa ao desenvolvimento das atividades no 

Empréstimo Domiciliário nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Realizaram-se na totalidade 109 

empréstimos domiciliários. 
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Fornecimento de artigos científicos para a FMDUL e para o exterior 

No decorrer do ano 2020 este serviço foi solicitado no sentido de ajudar a procurar artigos científicos, 

tanto por parte de alunos e docentes da Faculdade, bem como por parte de outras instituições 

universitárias do país. Responderam-se a 158 pedidos de informação. 

 

Atividades desenvolvidas 

 

Durante o ano de 2020 efetuaram-se  as seguintes atividades na Biblioteca Professor Doutor António 

Vasconcelos Tavares: 

 Colaborou-se na execução da nova página web da bibliotece da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade de Lisboa em https://www.fmd.ulisboa.pt/apresentacao-2/  

 Realizou-se uma ação de formação, no dia 27 de março de 2019, das 14:00 às 16:00 integrada 

na cadeira Metodologias da Informação e Comunicação (1º ano Higiene Oral e Medicina 

Dentária e 2º ano Prótese) regência do Professor Doutor Mário Bernardo e Assistente Dr. 

Jorge Ferreira da Costa. 

 Registaram-se de 45 teses de mestrado do ano 2019, na plataforma Registo Nacional de 

Teses e Dissertações (RENATES); e 

 Depositaram-se de 45 de teses de mestrado de 2019 no Repositório da Universidade de 

Lisboa, em http://repositorio.ul.pt/, que se encontra integrado RCAAP-Repositório 

Científico de Acesso Aberto em Portugal. 

Na seguinte figura apresenta-se uma panorâmica das consultas (total 207.707 downloads) 

realizados, na coleção da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, ao longo de 

2010 -2020. 

https://www.fmd.ulisboa.pt/apresentacao-2/
http://repositorio.ul.pt/
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Fonte: Estatísticas do Repósitório ULisboa 

 

 

3.5 Relações Externas 

 
O Gabinete de Relações Externas da Faculdade (GRE) foi criado por Despacho do Diretor, D13/2015, 

de 17 de março, tendo sido nomeados os seguintes membros: 

Prof. Doutor António Manuel Pinto Ginjeira, Presidente 

Prof.ª Doutora Joana Godinho Almeida Neves Silva, Vogal 

Licenciada Helena Maria Leiria de Matos, Vogal 

 

Programas de mobilidade internacional 

Este gabinete desenvolve as suas atividades no âmbito principal das mobilidades internacionais e da 

promoção de eventos e atividades de divulgação da Faculdade. 

No que diz respeito às mobilidades internacionais a sua ação desenvolve-se através da coordenação 

e apoio das atividades de cooperação internacional, acompanhando as necessidades de docentes, 

investigadores, funcionários e alunos no seu relacionamento internacional. Compete ao gabinete a 

disponibilização de informação atualizada sobre os programas de mobilidade e assegurar a 

orientação de quem pretenda efetuar um período de mobilidade em Universidades parceiras, bem 

como organizar todo o processo de bolsas de mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+. Compete 
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ainda ao gabinete a responsabilidade por todos os procedimentos administrativos relativos aos 

alunos estrangeiros em mobilidade na Faculdade. 

Este gabinete tem ainda a competência para estabelecer Acordos Bilaterais com instituições no 

âmbito das quais se desenvolvem as mobilidades dos Docentes, Funcionários Não Docentes e Alunos, 

conforme descrito na Tabela seguinte: 

curso instituição local 

MIMD 

Université catholique de Louvain Bruxelas, Bélgica 

Karolinska Institutet Estocolmo, Suécia 

University of Zagreb – Faculty of Dentistry Zagreb, Croácia 

   

LHO 

Inholland University of Applied Sciences 
Amesterdão, País 
Baixo 

Karolinska Institutet Estocolmo, Suécia 

Oulu University of Applied Sciences Oulu, Finlândia 

Turku University of Applied Sciences Turku, Finlândia 

University of Copenhagen - Faculty of Health and Medical 
Sciences 

Copenhaga, 
Dinamarca 

Artevelde University College Ghent Ghent, Bélgica 

   

LMD 

Utena University of Applied Sciences Utena, Lituânia 

Medical University of Plovdiv Plovdiv, Bulgária 

 

No presente ano letivo, 2019/2020, referente a este Relatório de Gestão, foram realizadas as 

seguintes mobilidades, conforme registado nas Tabelas seguintes. No entanto, este foi um ano atípico 

e todas as mobilidades foram interrompidas devido à Pandemia. Com a ajuda da Reitoria da 
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Universidade de Lisboa foi desenvolvido um trabalho exaustivo de acompanhamento dos alunos no 

seu regresso antecipado. 

Alunos estrangeiros (Incoming) que efetuaram a sua mobilidade na FMDUL: 

País de origem Nº de mobilidades Instituição de origem 

Suécia 4 Karolinska Institutet 

Finlândia 2 Oulu University of Applied Sciences 

Bélgica 2 Université catholique de Louvain 

Bélgica 2 Artevelde University College Ghent 

País Baixo 4 Inholland University of Applied Sciences 

Total 14  

 

Alunos da FMD (Outgoing) em mobilidade: 

País de destino Nº de mobilidades Instituição de acolhimento 

Suécia 4 Karolinska Institutet 

Finlândia 2 Oulu University of Applied Sciences 

Bulgária 3 Medical University of Plovdiv 

Lituânia 2 Utena University of Applied Sciences 

País Baixo 4 Inholland University of Applied Sciences 

Total 15  

 

Neste ano letivo foi ainda realizada uma mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+, em regime de 

estágio, para um aluno recém-licenciado da Licenciatura em Prótese Dentária. A mesma desenvolveu-

se no âmbito de uma empresa, a 3 Dental em Dublin, Irlanda. Este estágio teve uma duração de 6 

meses e foi completado com sucesso. 

 

Docentes da FMD (STA) em mobilidade: 

País de destino Nº de mobilidades Instituição de acolhimento 

Lituânia 2 Utena University of Applied Sciences 

Total 2  
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Funcionários Não Docentes da FMD (STT) em mobilidade: 

País de destino Nº de mobilidades Instituição de acolhimento 

Suécia 3 Karolinska Institutet 

Total 3  

 

Quanto aos Estudantes Internacionais, a Faculdade em 2020 tinha sete alunos no mestrado integrado 

em Medicina Dentária, seis de nacionalidade brasileira e uma cabo verdiana, três alunos na 

Licenciatura em Higiene Oral, da nacionalidade brasileira, e cinco alunos na Especialização em 

Endodontia e Doutoramento vindos dos Estados Unidos da América, de Marrocos e da Nigéria. De 

referir que só no ano letivo 2019 / 2020 o curso de Medicina Dentária foi autorizado a inscrever 

estudantes internacionais. 

 

Ligação à Sociedade 

A outra vertente do GRE consiste na organização da participação da Faculdade em eventos e 

atividades de divulgação e informação. Durante o ano de 2020, devido à Pandemia COVID19, não se 

realizaram quaisquer eventos. 

 

3.6 Auditório Prof. Simões dos Santos 

 
O Auditório continua a assumir um papel importante como fonte de receita para a Faculdade. A sua 

atividade é suportada pela colaboração de colaboradores internos que adicionam às suas 

competências o apoio técnico na produção e realização dos eventos aí realizados, a qual tem sido 

reconhecida como imprescindível para a satisfação dos clientes do mesmo. 

O ano de 2020, foi um ano atípico para o mundo, pois vivemos um cenário de pandemia – COVID 19, 

o que se refletiu inadvertidamente sobre a atividade regular do Auditório. Durante o Estado de 

Emergência foi decretado o encerramento dos Auditórios para a realização de eventos. Para 

utilização interna ou para eventos autorizados foi necessário adaptar a estrutura de acordo com as 

orientações da Direção Geral de Saúde, reduzindo o número de lugares sentados, passando de 600 

lugares, para cerca de 300 lugares. 
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A 11 de março de 2020, devido ao estado pandémico mundial, originou o cancelamento de 28 eventos 

já contratualizados que ascenderia o seu volume de faturação a 99.715€ (valor sem Iva), o que por 

sua vez veio traduziu-se numa elevada quebra de receitas. Mesmo assim, no ano 2020 o Auditório, 

conseguiu realizar ainda 14 eventos, atingindo um volume de apenas 37.350€ (valor sem IVA). 

Comparativamente ao ano de 2019, houve uma quebra em cerca de 114.847,50€ (valor sem IVA). 

Podemos verificar que, caso não tivesse acontecido a Pandemia, manteríamos a trajetória de 

crescimento comparativamente aos anos anteriores. 

No primeiro trimestre de 2021, a situação pandémica agravou-se em Portugal, obrigando à nova 

declaração do Estado de Emergência, decretado novamente o encerramento dos Auditórios. Assim, 

manteve-se a tendência de não realização de eventos, traduzindo-se num impacto negativo na receita 

da Faculdade, também em 2021. 

 

 

3.7 Serviços Técnicos 

 
Conforme os conteúdos funcionais dos Serviços Técnicos e no âmbito dos serviços de manutenção 

geral requisitados pelos vários departamentos da Faculdade, foram registadas as seguintes tarefas 

de reparação ou instalação de infraestruturas e/ou equipamentos durante o ano de 2020: 

Requisições recebidas: 321 

Trabalhos executados: 285 

Trabalhos que aguardam material: 1 

Trabalhos em execução: 35 

 

Analisando estes números e tendo em conta as requisições recebidas, podemos evidenciar uma 

resposta de 89% de trabalhos executados. 

Além destes serviços, paralelamente, foram também desenvolvidas tarefas que prescindem de 

requisição formal por estarem relacionadas com serviços de manutenção preventiva, intervenções 

em instalações comuns, serviços de manutenção externa, gestão de contratos, tarefas especificas 

solicitadas pela Direção, entre outros, dos quais salientamos os seguintes: 

Manutenção/reparação de equipamentos. 

Revisão geral da Clínica 1 para início do ano letivo; 

Revisão geral do Pré-Clínico; 
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Manutenção do sistema de tratamento de águas; 

Manutenção de Infraestruturas e equipamentos do Auditório; 

Apoio à rede telefónica e Informática; 

Limpeza das redes de águas residuais. 

 

Instalação ou reposição de equipamentos. 

Implementação de medidas anti-COVID; 

Instalação de sinalética de proteção e informação; 

Instalação de barreiras acrílicas; 

Instalação de equipamento de lavandaria; 

Reconfiguração dos lugares do auditório; 

Reconfiguração do sistema de atendimento para teletrabalho; 

Substituição da central telefónica para sistema VOIP; 

Instalação de estação de telecomunicações móveis Vodafone; 

Instalação de ATM (máquina Multibanco); 

Ligações á central recetora de alarmes dos serviços de segurança; 

Substituição gradual da iluminação das clínicas para LED. 

 

Gestão e/ou acompanhamento de serviços de manutenção e assistência técnica externos. 

Reparação da bomba de captação de água; 

Reparação das Máquinas de desinfeção; 

Reparação de sistemas de ar condicionado; 

Calibração de aparelhos de medida; 

Serviços de análise e controlo da qualidade da água; 

Manutenção das estações de telecomunicações móveis; 

Manutenção de equipamento audiovisual do auditório. 

 

Gestão e/ou acompanhamento de contratos de assistência técnica externa. 

Manutenção das centrais de intrusão e incêndio; 

Comunicação automática da SADI aos bombeiros; 

Ligação SIP TRUNKS sobre a RCTS (ligação de comunicações com operadores móveis); 

Vistorias TRIE – (técnico responsável pelas instalações elétricas); 

Serviços de comunicações móveis de voz e dados; 
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Manutenção AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado); 

Manutenção de elevadores e monta-cargas; 

Manutenção do equipamento de esterilização; 

Serviços de recolha de resíduos hospitalares perigosos; 

Serviços de recolha de resíduos de higiene; 

Serviço de recolha de resíduos recicláveis (ecoponto); 

Serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

Controlo de pragas; 

Serviços de manutenção integrada. 

 

Participação e/ou colaboração em procedimentos de concursos públicos. 

Aquisição de serviços de fornecimento de eletricidade às instalações da ULisboa; 

Aquisição de serviços de fornecimento de gás natural às instalações da ULisboa; 

Aquisição de serviços para o fornecimento e substituição de equipamentos de higiene; 

Aquisição de SIP Trunks sobre a RCTS; 

Aquisição de serviços de manutenção integrada para as instalações da ULisboa; 

Aquisição de serviços de comunicações móveis de voz e dados; 

Contratação de serviços de Técnico Responsável pelas Instalações Elétricas. 

 

Serviços em estudo ou projeto desenvolvidos pelos Serviços Técnicos. 

Soluções para reparação ou renovação do revestimento das paredes da torre; 

Solução para isolamento das infiltrações nos vãos da torre; 

Soluções para substituição dos vidros da claraboia do auditório; 

Substituição da central telefónica e seus equipamentos periféricos; 

Mudança local da estação de telecomunicações móveis MEO; 

Elaboração de projeto das novas instalações do GTIC; 

Instalação de painéis fotovoltaicos; 

Remodelação do equipamento audiovisual e iluminação cénica do auditório; 

Implementação de medidas de autoproteção. 

 

Outras tarefas complementares ou de apoio ao desenvolvimento das atividades. 

Contagens dos consumos mensais de gás, água e energia elétrica; 

Gestão da climatização para uma maior eficiência energética; 
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Gestão de guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-Gar); 

Elaboração e submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR); 

Gestão do fundo de maneio; 

Pedido de orçamentos para fornecimento de peças ou serviço; 

Apoio a decisão de aquisição de diversos equipamentos; 

Elaboração de plantas de readaptações ou alterações nas infraestruturas dos edifícios; 

Acompanhamento dos eventos do auditório. 

 

 

3.8 Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação (GTIC) foi criado com o intuito de 

disponibilizar um serviço, que responda às cada vez mais exigentes necessidades de utilização das 

tecnologias de informação por parte dos docentes, funcionários e estudantes da Faculdade tendo sido 

reforçado com mais um elemento no ano de 2020. 

 

Equipamentos e sistemas: 

Em 2020 foram instalados os novos AP’s Wireless após a terem sido doados pela instituição Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, resultando num aumento da cobertura na nossa 

instituição. Desta forma foi também possível fazer uma reorganização de alguns pontos de acesso 

existentes, com a finalidade aumentar e tornar mais eficiente a cobertura wi-fi nos espaços faculdade.  

Com a implementação do VoiP, existiu também a necessidade de reorganizar os diversos 

equipamentos de rede, havendo mesmo a necessidade de troca dos equipamentos entre bastidores. 

 

Presença na Web: foi descontinuado o portal Oracle (há muito descontinuado pelas diversas 

Unidades Orgânicas da Universidade) que era o site da faculdade, após o ter sido desenvolvido um 

novo site institucional. Para além do site principal foram criadas novas soluções web. Um site de 

suporte dedicado a facilitar a compreensão dos diversos sistemas de informação da faculdade de 

medicina dentária, concentra informação dispersa da Universidade de Lisboa concentra informação 

e acesso direto a diversas aplicações. 

 

Acessos ao site desde o momento da sua criação: 
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Acessos ao top 8 conteúdos site suporte entre maio 2020 e dezembro de 2020: 
 

 
 

    
De forma a aumentar a visibilidade do Auditório, foi também desenvolvido um site dedicado ao 

mesmo, foi complementado com a possibilidade de divulgação de eventos, possibilidade do 

utilizador/cliente, conhecer o espaço e as potencialidades, acesso a documentação, multimédia e 

modulo de eventos que poderá utilizar como forma de divulgar o seu evento.  

 

Serviços: 

 O apoio aos utilizadores da Faculdade, relativamente a uma série de sistemas disponíveis, 

rede fixa e wireless, e-mail, impressão, portal académico, sistemas contabilísticos, serviços 
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financeiros, sistemas clínicos, controlo de acesso, relógio de ponto, etc., tem vindo a ser 

prestado na sequencia do que foi feito nos últimos anos. 

 Preparação e alocação de recursos para funcionamento dos diversos serviços em condições 

de teletrabalho em virtude da pandemia. 

 Apoio aos utilizadores docentes, não docentes e alunos em regime de teletrabalho e regime 

misto. 

 No campo dos serviços houve a também a deslocação de recursos humanos para apoio aos 

serviços académicos e comunicação. 

 
 

3.9 Clínicas Universitárias 

 
Para a formação de médicos dentistas e higienistas orais é consensual a necessidade de ensino clínico 

tendo em vista a aquisição de competências e de aplicação dos conhecimentos adquiridos, de modo 

a promover uma integração profissional clínica caracterizada logo de início por padrões de qualidade 

que defendam os melhores interesses dos doentes. 

Na FMDUL o ensino clínico estrutura-se em clínicas universitárias de pré-graduação para a 

licenciatura em Higiene Oral e para o mestrado integrado em Medicina Dentária, e de pós-graduação 

para especializações em Medicina Dentária. 

Estas clínicas universitárias estão ainda vocacionadas para investigação clínica no âmbito dos cursos 

de doutoramento. 

Na sua atividade clínica a Faculdade promove uma cultura orientada para o doente, incentivando e 

aplicando conceitos éticos e de qualidade universalmente aceites, nomeadamente o respeito pela 

autonomia do doente nas decisões de tratamento, na informação e esclarecimento das propostas de 

tratamento, na confidencialidade dos dados pessoais constantes do processo clínico e no primado do 

interesse do doente sobre o interesse educativo. 

 

Direção Clínica 

Os Estatutos da FMDUL preveem, no seu artigo 10º, a existência de uma Direção Clínica, referindo no 

seu ponto 2, que o Diretor Clínico é o responsável pelo funcionamento, organização e qualidade dos 
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serviços clínicos prestados nas clínicas da Faculdade e é livremente nomeado e exonerado pelo 

Diretor da Faculdade. 

Por sua vez o Regulamento Interno das Clínicas Universitárias, refere no seu artigo 1º, ponto 2, que 

o Diretor Clínico pode propor ao Diretor da Faculdade a nomeação de um Diretor Clínico Adjunto e 

um ou mais assessores, nos quais poderá delegar competências caso considere necessário ou 

conveniente ao melhor funcionamento da clínica. 

Por nomeação do Diretor da FMDUL (despacho D-17/2017 de 27/12/2017) o Diretor Clínico no ano 

de 2019 foi o Professor Doutor João Aquino Marques. 

Por nomeação do Diretor da FMDUL (despacho D-3/2018 de 14/07/1038) a Diretora Clínica Adjunta 

foi a Dra. Lurdes Vaz e a Assessora do Diretor Clínico foi a Dra. Isabel Bagão. 

 

Atividades realizadas no ano de 2020 
 
Toda a atividade relacionada com o ensino clínico foi profundamente condicionada pela pandemia 

pela COVID-19. Assim houve períodos de paragem completa da atividade clínica com exceção do 

atendimento de situações de urgência. Nos restantes períodos a atividade clínica foi reduzida e os 

espaços adaptados, tanto no que diz respeito à alocação de equipas dentárias, como em relação às 

salas de espera. 

Nestas decorrências foram implementados os seguintes procedimentos: 

- Criação de uma sala de isolamento segundo as normas da Direção Geral da Saúde (DGS); 

- Atendimento de situações de urgência, através de triagem prévia por contacto remoto; 

- Adaptação das práticas clínicas e de percurso do paciente às orientações da DGS e da Ordem dos 

Médicos Dentistas (OMD); 

- Retoma da atividade clínica condicionada. 

 

Foram assim produzidos os seguintes manuais de procedimentos: 

- Para a consulta de medicina dentária em situação de urgência e inadiável no atual contexto 

pandémico; 

- Para a retoma da atividade clínica no ensino pós-graduado; 

- Para a atividade Clínica no Ensino de Pré-graduação no contexto da pandemia COVID-19. 

 

Aplicação do protocolo de procedimentos em acidentes com material perfuro-cortante e exposição a 

sangue. 



  
 

 31 

Foram registadas, durante o ano de 2020, as seguintes ocorrências: 

- 3 ocorrências com estudantes (7 ano 2019). 

Em todos os casos foi aplicado o protocolo. 

 

Carros de emergência e circuito do medicamento. 

O controlo e verificação dos carros de emergência e do circuito do medicamento foi assumido 

diretamente pela Direção Clínica. 

 

Livro de reclamações 

Foram registadas e devidamente respondidas 2 reclamações (8 em 2019). 

 

Consultas realizadas 

O número de consultas realizadas e a sua distribuição foi a seguinte: 

 

 Ensino clínico do Mestrado Integrado em Medicina Dentária: 

Total de consultas agendadas: 2256 

Consultas faturadas:  1828 

Consulta não faturadas: 428 

Faltas e desmarcações:  1633 

 Desmarcações pela FMD: 129 

 Desmarcações pelo doente: 1504 

 

 Ensino clínico da Licenciatura em Higiene Oral: 

Total de consultas agendadas: 379 

Consultas faturadas: 358 

Consultas não faturadas: 21  

Total de faltas e desmarcações: 513 

 Desmarcações pela FMD: 57 

 Desmarcações pelo doente: 456 

 

 Consultas de Higiene Oral 
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Total de consultas agendadas: 161 

Consultas faturadas: 157 

Consultas não faturadas: 4 

Total de faltas e desmarcações: 326 

 Desmarcações pela FMD: 97 

 Desmarcações pelo doente: 229 

 

 Consultas de ensino de Pós-graduação 

Total de consultas agendadas:  4193                      

Consultas faturadas:  3480 

Consulta não faturadas: 713  

Total de faltas e desmarcações: 2210 

  Desmarcações pela FMD: 442 

  Desmarcações pelo doente: 1768 

 

 Consulta de pacientes com necessidades especiais: 

Total de consultas agendadas: 67 

Consultas faturadas: 60 

Consultas não faturadas: 7 

Total de faltas e desmarcações: 55 

 Desmarcações pela FMD: 30 

 Desmarcações pelo doente: 25 

 

 Consulta de pacientes com estudantes de doutoramento 

Total de consultas agendadas: 80 

Consultas faturadas: 44 

Consultas não faturadas: 36 

Total de faltas e desmarcações: 44 

 Desmarcações pela FMD: 3 

Desmarcações pelo doente: 41 
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 Consulta de pacientes com a Direção Clínica: 

Total de consultas agendadas: 11 

Consultas faturadas: 10 

Consultas não faturadas: 1 

Total de faltas e desmarcações: 0 

 Desmarcações pela FMD: 0 

Desmarcações pelo doente:  

 

Total geral de consultas:        7147 

Consultas faturadas:                5937 

Consultas não faturadas:        1210 

Faltas e desmarcações:            4781 

Desmarcações pela FMD:          758 

 Desmarcações pelo doente:   4023 

 

 Exames anátomo-patológicos: 

Total de exames anátomo-patológicos: 21 

Total de preparações para estudo no âmbito de doutoramento: 32 

Total de preparações para microscopia eletrónica: 15 

 

Impacto do COVID-19 na Receita e Despesa das Clínicas Universitárias: 

 

Em março de 2020, na sequência da implementação de diversas medidas para a mitigação da COVID-

19, deu-se o encerramento das atividades presenciais na Universidade de Lisboa (9 de março) e 

procedeu-se ao fecho das clínicas universitárias com a manutenção apenas do atendimento de 

urgências dentárias (15 março 2020 - 3 maio 2020) (despacho nº3301-A/2020). Após essa data a 

reabertura foi realizada com alterações profundas no funcionamento destas, o que implicou a 

redução do número de alunos e de doentes em tratamento simultâneamente. 

Os novos protocolos de biossegurança para a COVID-19 implementados na FMD obrigaram a 

alterações no circuito de atendimento dos pacientes, áreas de segurança clínica ampliadas e 

protocolos específicos para a diminuição da exposição aos aerossóis. Todos estes fatores associados 
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a uma redução no número de consultas, resultou num aumento dos custos e redução das receitas 

geradas pelas clínicas universitárias. 

Considerando o período homólogo de 2019, verificou-se em 2020 uma diminuição da faturação de 

cerca de 275.000€ e uma diminuição na despesa em cerca de 250.000€. Esta, resultado da diminuição 

da atividade clínica. 

 

Faturação das Clínicas Universitárias em 2020: 
 

Área Clínica Total 2020 

Clinica Cirurgia e Medicina Oral I 4 092,00 € 

Clinica Cirurgia e Medicina Oral II 5 099,00 € 

Clinica Dentisteria Conservadora I - Dentisteria 3 204,25 € 

Clinica Dentisteria Conservadora I - Endodontia 2 442,00 € 

Clinica Dentisteria Conservadora II - Dentisteria 4 618,00 € 

Clinica Dentisteria Conservadora II - Endodontia 4 056,50 € 

Consulta Especializada de Ortodontia 105,00 € 

Clinica Int. de Diagostico Plano de Tratamento 142,00 € 

HO Clinica Integrada 5 585,50 € 

Clinica Odontopediatrica I 275,00 € 

Clinica Odontopediatrica II 3 608,00 € 

Clinica Periodontologia I 1 111,00 € 

Clinica Periodontologia II 4 432,00 € 

Consulta Pessoas N. Especiais 1 639,00 € 

Clinica Reabilitação Oral I - Prótese Fixa 1 610,00 € 

Clinica Reabilitação Oral II -Prótese Fixa 9 646,50 € 

Clinica Reabilitação Oral II - Oclusão 2 551,25 € 

Clinica Reabilitação Oral II - Prótese Removível 11 753,00 € 

Clinica Reabilitação Oral I - Prótese Removível 3 038,00 € 

Clinica de Verão 0 

Direção Clínica 348,00 € 

Cursos de Doutoramento 2 781,00 € 

Especialização Cirurgia 29 575,50 € 

Especialização Endodontia 16 398,25 € 

Especialização Endodontia – B-learning 1 102,00 € 

Especialização Implantologia 51 162,50 € 

Especialização Odontopediatria 13 417,00 € 

Especialização Ortodontia 133 417,50 € 

Especialização Periodontologia 69 679,75 € 

Especialização Prostodontia 48 711,00 € 
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Higiene Oral I -   € 

Higiene Oral II 1 709,00 € 

Higiene Oral III 3 672,75 € 

Higiene Oral Estagio 935,00 € 

Higiene Oral PNE 1 678,00 € 

Imagiologia 20,00 € 

Lab. Anatomia Patológica 130,00 € 

Medicina Dentária Preventiva e Comunitária III 1 147,00 € 

Ortodontia Clinica 5 140,00 € 

Pós-Graduação em Clinica Integrada de Medicina Dentaria 36 209,75 € 

Clínica de Emergência 1 442,00 € 

TOTAL 486.453,00 € 

 

 

Em virtude da norma de orientação emitida pela Direção Geral de Saúde (nº 022/2020) para os 

procedimentos de saúde oral, a FMD necessitou de uma restruturação profunda nos seus protocolos 

de atendimento e de biossegurança, os quais originaram despesas adicionais ao orçamento 

inicialmente previsto no valor de 41.620,21€, nomeadamente: 

 

Despesa Valor 

2020 41 620,21 € 

Carros de Lavagem 396,68 € 

Desinfetantes 3 403,74 € 

Divisórias 1 656,81 € 

EPIs 14 727,24 € 

Luvas 6 152,00 € 

Máq. Nebulizador 395,50 € 

Máscaras cirúrgicas 3 025,40 € 

Máscaras FFP2 8 166,85 € 

Serviço Lavandaria 2 481,98 € 

Sinalética 620,60 € 

Termómetros 346,82 € 

Viseiras 246,59 € 
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4 - Análise Financeira 

 

Durante o ano de 2020, tal como referido ao longo deste relatório, a pandemia COVID-19 causou 

grande impacto na situação financeira da Faculdade, contribuindo para uma redução 

substancialmente da Receita, bem como da Despesa.  

 

4.1 Receita 

A receita cobrada no ano de 2020 foi de 4.253.801 euros, excluindo o saldo de gerência anterior, 

tendo verificado uma variação negativa em 6,10% relativamente a 2019 (Quadro 4.1). O aumento 

substancial verificado na fonte OE Outros Organismos do Estado, é referente ao reforço por parte da 

Universidade de Lisboa para diminuir os efeitos negativos provocados pela pandemia.   

 

Quadro 4.1 Receita cobrada, comparação 2020 / 2019 

F.F. 2020 2019 Variação 

Orçamento Estado 2 357 309 55,42% 2 176 976 48,06% 8,28% 

OE Outros Organismos do Estado 215 140 5,06% 73 978 1,63% 190,82% 

Receitas Próprias 1 641 423 38,59% 2 203 665 48,64% -25,51% 

Transf. RP entre Organismos 39 929 0,94% 39 478 0,87% 1,14% 

União Europeia + Resto Mundo 0 0,00% 36 031 0,80% -100,00% 

TOTAL GERAL 4 253 801   4 530 128   -6,10% 

Saldo de Gerência Anterior 157 922   144 582   9,23% 

TOTAL GERAL 4 411 723   4 674 710   -5,63% 

 

 

No quadro 4.2 podemos constatar que as receitas provenientes da atividade clínica representam 

cerca de 30% e as propinas representam 55% da totalidade das Receitas Próprias: 
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Quadro 4.2 Receita própria cobrada, comparação 2020 / 2019 

F.F. 2020 2019 Variação 

Propinas 900 521 54,86% 1 105 561 50,17% -18,55% 

Propinas Licenciatura 211 365   265 702   -20,45% 

Propinas Mestrado Integrado 276 348   358 419   -22,90% 

Propinas Mestrado  20 700   0   100,00% 

Propinas Doutoramento 69 403   42 175   64,56% 

Propinas Pós-Graduações 322 705   439 265   -26,54% 

Taxas Diversas 74 207 4,52% 81 012 3,68% -8,40% 

Juros de Mora 1 570 0,10% 3 583 0,16% -56,18% 

Transferências de Privados 0 0,00% 7 000 0,32% -100,00% 

Aluguer de espaços e equipamentos 118 104 7,20% 171 849 7,80% -31,27% 

Estudos, pareceres e consultadoria 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Atividades de Saúde 486 453 29,64% 730 800 33,16% -33,44% 

Outros 60 569 3,69% 103 860 4,71% -41,68% 

TOTAL Receitas Próprias 1 641 424   2 203 665   -25,51% 

 

 

 

A diminuição de 18,55% das propinas cobradas corresponde ao facto de ter havido a diminuição do 

valor das propinas do 1.º ciclo, decretado pelo Orçamento de Estado para 2020, bem como no facto 

de ter verificado o término de uma turma do Curso de Especialização em Periodontologia.  

54,86%

4,52%
0,10%

0,00%

7,20%
0,00%

29,64% 3,69%

Receita Cobrada - Receitas Próprias

Propinas Taxas Diversas

Juros de Mora Transferências de Privados

Aluguer de espaços e equipamentos Estudos, pareceres e consultadoria

Atividades de Saúde Outros
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Tal como referido anteriormente, o impacto da pandemia COVID-19 na receita foi relevante, é de 

referir a diminuição de cerca de 33% na receita cobrada na atividade clínica e da diminuição de 31% 

na rubrica de aluguer do auditório.  

 

4.2 Despesa 

O total de despesa paga no ano de 2020 foi de 4.170.878 euros, correspondendo a uma diminuição 

de 7,66% face ao ano anterior. 

 

Quadro 4.3 Despesa paga por Fonte Financiamento, comparação 2020 / 2019 

F.F. 2020 2019 Variação 

Orçamento Estado 2 348 290 57,46% 2 168 798 49,39% 8,28% 

OE Outros Organismos do Estado 134 373 3,29% 8 810 0,20% 1425,23% 

Receitas Próprias 1 603 855 39,25% 2 169 988 49,42% -26,09% 

Transf. RP entre Organismos 0 0,00% 38 315 0,87% -100,00% 

União Europeia + Resto Mundo 0 0,00% 5 255 0,12% -100,00% 

TOTAL GERAL 4 086 518   4 391 166   -6,94% 

Saldo de Gerência Anterior 84 360   125 623   -32,85% 

TOTAL GERAL 4 170 878   4 516 789   -7,66% 

 

 

Como poderemos observar no quadro seguinte a despesa com o pessoal representa sensivelmente 

85% do total da despesa efetuada no ano de 2020, seguida da despesa com a aquisição de bens e 

serviços com cerca de 13%, tendo as restantes rubricas um valor residual. Tal como referido 

anteriormente, na sequência da redução da atividade clínica, verificou-se uma diminuição da despesa 

na aquisição de bens e serviços em cerca de 35%. Devido à situação financeira frágil da Faculdade, 

não foram realizados investimentos no ano de 2020, verificando uma redução de 83% face a 2019. 
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Quadro 4.4 Despesa paga por tipo, comparação 2020 / 2019 

Despesa Paga por tipo 2020 2019 Variação 

Despesa com pessoal 3 538 457 84,84% 3 524 372 78,03% 0,40% 

Aquisição de bens e 
serviços 

535 409 12,84% 825 933 18,29% -35,18% 

Aquisição de bens 195 970   375 585     

Aquisição de serviços 339 439   450 348     

Transferências correntes 46 934 1,13% 53 476 1,18% -12,23% 

Outras despesas 40 528 0,97% 58 166 1,29% -30,32% 

Aquisição de bens de 
capital 

9 550 0,23% 54 842 1,21% -82,59% 

TOTAL 4 170 878   4 516 789   -7,66% 

 

 

 

 

4.3 Saldo de Gerência  

No ano de 2020 verificou-se uma maior execução da receita do que da despesa, dando origem no final 

do ano a um saldo de gerência da execução do orçamento de 240.845€, ligeiramente maior de que no 

ano passado.  

 

Saldo de Gerência de 
2019 

 157 921,00 €  

Saldo de Gerência de 
2020 

 240 845,00 €  

Aumento do Saldo 82 924 

 

84,84%

12,84%
1,13%

0,97%

0,23%

Despesa Paga

Despesa com pessoal Aquisição de bens e serviços

Aquisição de bens Aquisição de serviços

Transferências correntes Outras despesas

Aquisição de bens de capital
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É de referir que a Faculdade transitou para o ano de 2021 com apenas 27.690,52 euros por pagar a 

fornecedores.  

Salientamos que a Faculdade, para além das dívidas a fornecedores, transita com dívidas à 

Universidade de Lisboa, nos seguintes valores a liquidar em 2021: 

 Dívida para a aquisição e montagem de AVAC para as clínicas: 62.115€; 

 Dívida referente à Deliberação de Senado – 5% do valor das propinas (3.ª prestação): 

16.072€; 

 Dívida referente ao pedido de empréstimo para colmatar os efeitos negativos verificados pelo 

COVID-19: 100.000€ 

O saldo de gerência a transitar no valor de 240.845€ será aplicado no pagamento obrigatório à Caixa 

Geral de Aposentações, por forma a estar dispensados ao cumprimento do artigo 25.º da Lei n.º 

91/2001, de 20 de agosto, com alteração introduzida pela Lei n.º 48/2004, de 24 de agosto. Bem 

como à liquidação da dívida com a Reitoria da Universidade de Lisboa: 

 Aquisição e montagem de AVAC para as clínicas: 62.115€; 

 3.ª Prestação da dívida (5% das propinas) : 16.072€ 

  

4.4 Demonstrações Financeiras  

 

Da análise ao Balanço da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), à data 

de 31 de dezembro de 2020, importa salientar que o Ativo se situou nos 16.084.585,42€ e o total do 

Passivo ascende a 1.916.886,61€.  

 

Estrutura do Ativo  

O ativo não corrente, que integra os ativos fixos tangíveis que a FMDUL utiliza na sua atividade 

operacional, representa 93,28% do total do ativo, evidenciando o peso do património da mesma.  
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Ativo 
 

2020  2019  Variação Absoluta % 
 

Valor Peso %  Valor Peso %  
 

Ativos não Correntes  15 003 208,97 93,28%  15 292 001,96 93,83%   -288 792,99 -1,9% 

Inventários  20 710,49 0,13%  35 041,67 0,22%   -14 331,18 -40,9% 

Devedores e subsídios não 
reembolsáveis  151 897,18 0,94%  120 935,61 0,74%   30 961,57 25,6% 

Dívidas de terceiros  667 678,57 4,15%  691 874,83 4,25%   -24 196,26 -3,5% 

Depósitos e caixa  241 090,21 1,50%  157 191,87 0,96%   83 898,34 53,4% 

TOTAL  16 084 585,42 100,00%  16 297 045,94 100,00%   -212 460,52 -1,3% 

 

Da análise verifica-se que a variação negativa fica essencialmente a dever-se às depreciações do 

período. As rubricas com maior significado no ativo são os edifícios, terreno, o equipamento básico e 

administrativo. 

 

Estrutura do Passivo  

Os deferimentos que correspondem 39,43% do passivo são referentes aos subsídios/transferências 

associados aos ativos que deverão ser reconhecidos como proveito à medida que forem 

contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitem (139.245,42€) e propinas a 

reconhecer como proveito no ano seguinte (616.545€). O aumento verificado nas provisões reflete-

se a uma decisão de aumentar a provisão referente aos processos jurídicos em curso. Quanto ao 

aumento verificado na rubrica Outras Contas a Pagar, está refletida a dívida contraída à Reitoria para 

fazer face à diminuição da Receita e aumento da Despesa verificada pela pandemia COVID-19. 

Passivo 
 2020  2019  Variação Absoluta %  Valor Peso %  Valor Peso %  

Provisões  419 462,61 21,88%  359 462,59 20,62%  60 000,02 16,7% 

Dívidas a Fornecedores  25 521,60 1,33%  18 667,22 1,07%  6 854,38 36,7% 

Estado e outras entes públicas  28 511,79 1,49%  35 455,70 2,03%  -6 943,91 -19,6% 

Adiantamentos de Clientes  13 310,56 0,69%  2 461,36 0,14%  10 849,20 440,8% 

Outras contas a pagar  674 289,63 35,18%  545 083,68 31,28%  129 205,95 23,7% 

Diferimentos  755 790,42 39,43%  781 723,33 44,85%  -25 932,91 -3,3% 

TOTAL  1 916 886,61 100,00%  1 742 853,88 100,00%  174 032,73 10,0% 

 

Estrutura de Rendimentos e Gastos 

Os rendimentos são essencialmente compostos por Transferências e Subsídios correntes obtidos  

(58,04%), Prestação de Serviços efetuadas pela FMDUL (12,43%), e Propinas e emolumentos 

(25,29%). 
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A principal componente de gastos respeita aos gastos com o pessoal, que representam 77,4% do total 

dos custos em 2020, seguindo-se os fornecimentos e serviços externos com 10,02%.  

Rendimentos 
 2020  2019  Variação Absoluta %  Valor Peso %  Valor Peso %  

Impostos, contribuições e taxas (Propinas)  1 073 074,09 25,29%  1 052 256,38 23,06%   20 817,71 2,0% 

Vendas  11,70 0,00%  7 875,00 0,17%   -7 863,30 -99,9% 

Prestações de Serviços e Concessões  527 375,02 12,43%  684 715,43 15,01%   -157 340,41 -23,0% 

Transferências e subsídios correntes obtidos  2 462 464,28 58,04%  2 286 803,04 50,12%   175 661,24 7,7% 

Imparidade de inventários  0,00 0,00%  8 678,79 0,19%   -8 678,79 -100,0% 

Outros Rendimentos  179 778,61 4,24%  522 621,89 11,45%   -342 843,28 0,0% 

Total   4 242 703,70 100,00%   4 562 950,53 100,00%   -320 246,83 -7,0% 

          

          

Gastos 
 2020  2019  Variação Absoluta %  Valor Peso %  Valor Peso %  

CMVMC  93 851,64 2,07%  143 197,12 3,12%   -49 345,48 -34,5% 

Fornecimentos e serviços externos  454 919,45 10,02%  616 214,18 13,41%   -161 294,73 -26,2% 

Gastos com pessoal  3 513 417,95 77,40%  3 454 815,97 75,21%   58 601,98 1,7% 

Transferências e subsídios concedidas   29 356,95 0,65%  35 471,20 0,77%   -6 114,25 -17,2% 

Imparidade de Inventários  5 441,38 0,12%  0,00 0,00%   5 441,38 100,0% 

Imparidade de dívidas a receber  49 924,53 1,10%  13 494,34 0,29%   36 430,19 270,0% 

Provisões  60 000,02 1,32%  0,00 0,00%   60 000,02 100,0% 

Depreciação e amortização   298 506,43 6,58%   296 935,26 6,46%   1 571,17 0,5% 

Outros gastos   34 130,08 0,75%   33 447,06 0,73%   683,02 2,0% 

Total   4 539 548,43 100,00%   4 593 575,13 100,00%   -54 026,70 -1,2% 

 

 

A diminuição verificada nos rendimentos e gastos verifica-se essencialmente devido à pandemia 

COVID-19. Tal como referido anteriormente, a pandemia teve um efeito negativo nos rendimentos da 

clínica e do aluguer do auditório, verificando uma variação de -23% na componente de Prestações de 

Serviços e Concessões. A pandemia COVID-19 também teve impacto na diminuição dos gastos devido 

ao encerramento das clínicas e na diminuição das consultas realizadas, verificando-se uma variação 

de -26,2% de gastos em fornecimentos e serviços externos e de -34,5% no custo das mercadorias 

vendidas e das matérias consumidas, face ao ano de 2019. 

 

Como verificou-se uma variação negativa maior nos rendimentos, a Faculdade terminou o ano com 

um Resultado Líquido do Exercício negativo no valor de -296.844,73€, que transitará para o exercício 

seguinte para a conta de Resultados Transitados.  
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Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,  

28 de junho de 2021, 

O Conselho de Gestão, 

 

 

Prof. Doutor João Caramês 

 

 

 

 

Prof. Doutor Duarte Marques 

 

 

 

 

Mestre Cristina Fernandes 
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